બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ સુઘી)
(૧)
તા.૫/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક.૨/૩૦ વાગે મોજે વારા ગામે આ કામના તહોદાર શાાંમળાભાઇ વાઘાભાઇ મેઘવાળ રહે.વારા
તા.થરાદ વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના પીકઅપ ડાલામાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારૂનો જથ્થો પેટી નાં-૨૦ કુ લ નાંગ.૯૬૦ કુ લ કક.રૂા ૯૬,૦૦૦/- નો રાખી લઇ આવતા સદરે પીકઅપ ડાલુ કક.રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂા. ૫૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂા. ૩,૯૬,૫૦૦/- નો રાખી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ
થરાદ પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૬૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫એઇ, ૧૧૬(બી),

૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૦/૧૫ વાગે મોજે આખોલ ચાર રસ્તા રોડ કામના તહોદારે પોતાની કબજાની મહીન્દ્રા કાંપનીની
બોલેરો ગાડી નાં R.J.16 UA 0817 ના ચાલક સૈતાનવસિંગ ખાનુસીંગ મહેચા (રાઠોડ) રહે.પાબુપરુ ા સોસાયટી ટ્રાવેલ્સ એજન્દ્સી
વીનાયકા રોડ શીકારગઢ જોધપુર મુળ રહે.ધમાણા તા.સાાંચોર જી જાલોર તથા ભવાનીવસિંગ લક્ષ્મણવસિંગ જાતે રાજપુત
રહે.નીબુશેરી હરે કીષ્ણા રે સીડન્દ્સી બી/૪૦૩ મહીધરપુરા સુરત મુળ રહે. બીજરોલખેડા થાણા-જાબ તા.સાચોર જી.જાલોર
રાજસ્થાન વાળાએ પોતાના કબ્જજાની ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલો
નાંગ-૧૦૪૧ કક.રૂ.૧૦૪૧૦૦/- કુ લ લીટર ૧૮૭.૩૮ નો રાખી એકબીજાની મીલાપીપણાથી હેરા ફેરી કરી સદર મહીન્દ્રા બોલેરો
ગાડીની કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-ની તથા મોબાઇલ ફનો નાંગ-૩ કી.રૂા.૪૫૦૦ એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૩,૦૮,૬૦૦/- નો રાખી પોલીસ
નાકા બાંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નાં ૫૦૦/૧૯ પ્રોહી
ક.૬૫એઇ,૯૮(૨),૧૧૬બી,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૦૫/૦૮/૧૯ ક.૨૧/૦૦ મોજે આખોલ મોટી ગામમાાં આ કામના તહોદાર યાસીનખાાંન ઇમામખાાંન સીન્દ્ધી (મુસલમાન) રહે.
ઇન્દ્દીરા કોલોની વોડડ નાં.૩૧ બાડમેર તા.જી. બાડમેર રાજસ્થાનવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની ટાટા માન્દ્જા કાર નાંબર
જી.જે.-૦૫ સી.ઇ..-૨૭૧૬ માાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની છુટી બોટલો નાંગ -૨૮ કક.રૂ.
૨૮,૦૦૦/- તથા ઓપો કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા કાર કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ
રૂ.૧,૩૩,૦૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૫૦૫/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ-૬૫ એ(ઈ)૧૧૬(૨),૯૮(૨)મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૦૦ વાગે

મોજે મોજે મુડેઠા ગણેશપુરા રહેણાક ખેતરમાાં આવેલ ઘરની આગળ ખુલ્લી

જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓ(૧) જયાંવતજી બબાજી જાતે-રાઠોડ ઉ.વ.૩૪ ધાંધો- ખેતી રહે-મુડેઠા ગણેશપુરા ખેતાણી પાટી
તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠ

(ર) વવક્રમજી વવષ્નુજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૨૫ ધાંધો- મજુ રી રહે- નવી ભીલડી શાાંતીનગર તા.ડીસા (૩)

દે વચાંદજી કકલજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૩૬ ધાંધો-મજુ રી રહે-પાલડી હનુમાન માંદીર પાસે તા.ડીસા (૪) રાજુ જી અમાજી જાતે-રાઠોડ
ઉ.વ.૨૭ ધાંધો-મજુ રી રહે- મુડેઠા ગોગાપુરા દુ દાણીપાટી તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠ (૫) વવષ્ણુજી સદાજી જાતે-રાઠોડ

ઉ.વ.૩૨

ધાંધો- મજુ રી રહે- મુડેઠા ખેતાણી પાટી તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠ (૬) પ્રકાશભઇ બબાભાઇ જાતે-મોદી ઉ.વ. ૪૦ ધાંધો-ડ્રાઇવીગ
રહે- પાલડી તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠ (૭) ભેમજી સાલજી રાઠોડ મુડેઠા ગણેશપુરા તા.ડીસા જી.બનાસકાાંઠા (૮) રાજુ જી ગેનજી
જાતે-રાઠોડ રહે- મુડેઠા

ખેતાણી પાટી તા.ડીસા (૯) સહદે વજી પરબતજી જાતે-રાઠોડ

રહે- મુડેઠા

ખેતાણી પાટી તા.ડીસા

(૧૦) સોમાજી સાલજી જાતે-રાઠોડ રહે- મુડેઠા ખેતાણી પાટી તા.ડીસા (૧૧) માંગાજી સાલજી જાતે-રાઠોડ રહે- મુડેઠા ખેતાણી
પાટી તા.ડીસાવાળા જાહેરમાાં ગે.કા.નો ગાંજી પાનાનો હાર જીતનો ત્રણ પત્તીનો જુ ગાર રમતા રોકડ રકમ રૂ.૧૦૭૨૦/- તથા
બજાજ પ્લલ્સર કાંપનીનુ મો.સા. જેના રજી નાં.-જી.જે.૦૮-બી.પી..-૩૯૭૫ જેની કક.રૂ.૫૦૦૦૦/- તથા બાજુ માાં પડેલ હરી કાંપનીનુ
લાલ કલરનુ પેસન પ્રો.મો.સા. જેના રજી નાં.-જી.જે.૨૪-કયુ.-૨૩૬૬ જેની કક.રૂ.૩૦૦૦૦/- તથા તેની બાજુ માાં પડેલ હીરો
કાંપનીનુ સ્પેલન્દ્ડર પ્લલસ મો.સા. જેના રજી નાં.-જી.જે.૨૪-પી..-૩૯૬૪ જેની કક.રૂ.૨૫૦૦૦ તથા તેની બાજુ માાં પડેલ હીરો કાંપનીનુ
એચ.એફ.ડીલેક્ષ મો.સા. જેના રજી નાં.-જી.જે.૦૮-બી.એ.-૨૩૨૮ જેની કક.રૂ.૨૦૦૦૦ ગણી ચારે મો.સા.ની

કુ લ કક.રૂ.-

૧.૨૫૦૦૦/-એમ કુ લ મળી કુ લ કક.રૂ.૧,૩૫,૭૨૦/- જુ ગારના સાહીત્યો સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરુધ્ધ ભીલડી સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં. ૬૦/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ
છે .
(૫)

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ કલાક-૦૮/૩૦ વાગે મોજે લક્ષ્મીપુરા ગામની સીમમાાં આ કામના મારૂતી સુઝુકી રીટઝ ગાડી નાં.GJ-01RH-1846 ના ચાલકે પોતાના કબજા ભોગવટાની રીટઝ ગાડીમાાં ગેરકાયદે સર વગર પાસ-પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો
વવદે શીદારૂ ની બોટલ નાંગ-૩૮૪ કક.રૂ.૫૭,૬૦૦/- નો રાખી મારૂતી સુઝુકી રીટઝ ગાડી ની કક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી
કક.રૂ.૩,૦૭,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા ગાડી ફસાઇ જતા પોલીસ જોઇ ગાડી મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
તેઓના વવરુધ્ધ આગથળા પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૮૫/૨૦૧૯ પ્રોહી. કલમ- ૬૫ એ ઇ,૯૮(૨),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૨૦/૧૫ વાગે મોજે કોરોના હોટલ નજીક હાઇવે રોડ અમીરગઢ ગામ સીમ આ કામના ત્હોમતદાર
અલ્તાફભાઇ યુસફુ ભાઇ મીયાભાઇ વસપાઇ (મુસલમાન) રહે.પઠાણવાસ,પાટડી તા.પાટડી જી.સુરેન્દ્રનગર તથા નાસી જનાર
હમીદભાઇ મુસલમાન રહે.ધાાંગધ્રાવાળા મોનાં.૭૪૯૦૯૦૪૭૪૨ વાળા એકબીજાના મેળાપીપળાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની
મારૂતી કાંપનીની ઇકોકાર નાં.GJ13AM1924 માાંથી વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા બબયર
પેટી નાંગ-૧૮ જે કુ લ બોટલ નાંગ-૨૪૦ કકરૂ.૮૧,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કકરૂ.૧,૦૦૦/- તથા મારૂતી કાંપનીની
ઇકોકાર નાં.GJ13AM1924 કકરૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકરૂ.૩,૩૨,૬૦૦/- નો મુદામાલ રાખી ભારતીય બનાવટના વવદે શી
દારૂ તથા બબયરની ગે.કા. હેરાફેરી કરી ઉપરોકત દારૂ તથા બબયર રાજસ્થાનમાાં વશયાવા ખાતે આવેલ દારૂના ઠેકા ઉપરથી ભરી
કરયાજભાઇ વસપાઇ (મુસલમાન) મોનાં.૯૬૦૧૮૭૦૭૬૫ રહે.ધાાંગધ્રાવાળાએ માંગાવેલ હોય ઉપરોકત તમામ ઇસમોએ
રાજસ્થાનમાાંથી ગુજરાત માાં ગે.કા.નો પરપ્રાાંવતય અંગ્રેજી દારૂ ઘુસાડવાનુ ાં ષડયાંત્ર રચી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ
અમીરગઢ પોસ્ટે પ્રોહી ગુરનાં.૩૦૩/૧૯ પ્રોહી એકટ ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.-૦૬/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૦૯/૦૦ વાગે મોજે કુ ભારડી ગામે આ કામે તહોદાર સદર મકહન્દ્રા માશડલ ડી.આઈ રજી નાંબર GJ13-F-9082 તથા એન્દ્જીન નાંબર AB24D68595ના ચાલકે પોતાના આવથિક ફાયદાસારુ ગે.કા.વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય
બનાવટના ક્રે જી રોમીયો વહીસ્કીની બોટલ નાંગ ૩૮૪ કક.રૂ ૩૮૪૦૦/- તથા મકહન્દ્રા માશડલ ડી.આઈ કક.રૂ ૩,૦૦૦૦૦૦/નો મળી
કુ લ કક.રૂ ૩૩૮૪૦૦/-નો મુદામાલ રાજસ્થાનમાાંથી ગુજરાતમાાં ઘુસાડવા સારુ કુ ભારડી ગામે ગાડી સાથે મુકી જઈ હાજર નહી
મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ માવસરી પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં.-૮૯/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઈ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૮)
તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ના કલાક-૨/૦૦ વાગે મોજે સુઇગામ વાવ હાઇવે રોડ તરુણ પેટ્રોલ પાંપ પાસે આ કામના તહોદારો (૧)
હરજીભાઇ કુ ાંભાભાઇ રાજપુત ઉ.વ.આ.૨૭ રહે.નાળોદર તા.વાવ (૨) સુજાભાઇ રામજીભાઇ પઢીયાર(રાજપુત) રહે.રાછે ણા
તા.વાવ વાળાએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી બોલેરો ગાડી મકહન્દ્રા કાંપનીની નાં.જીજે-૧૨-બીએફ-૪૭૮૯ માાં ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂ ભરે લ બોટલો નાંગ-૬૯૫, કક.રૂ.૬૯,૫૦૦/- તથા બોલેરો ગાડી ની કક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- ની તથા
આધારકાડડ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦/- એમ કૂલ મુદામાલ કક.રૂ. ૩,૭૦,૦૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતા
પોલીસ નાકાબધી દરવમયાન તહો નાં.૧નો પકડાઇ જઇ તથા તહો નાં.૨નો નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના વવરૂધ્ધ સુઈગામ
પો.સ્ટે .પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૧૭/૧૯ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫(એ)(ઈ), ૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
૦૬/0૮/૨૦૧૯ ક.૧૮/૫૦ વાગે મોજે થરાદ-ઢીમા રોડ ઉચપા ગામની સીમમાાં

આ કામના મહેન્દ્રા એન્દ્ડ મહેન્દ્રા ગાડી

ચેચીસ/એન્દ્જીન નાં-DP-08947 ના ચાલકે વગર પાસ પરમીટ અને ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો પર પ્રાતીય દારૂ બોટલો
નાંગ-૮૬૪ કક.રૂ.૮૬,૪૦૦/- તથા મહેન્દ્રા ૫૦૪ ગાડી કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-નો એમ કુ લ કક.રૂ.૧,૮૬,૪૦૦ નો રાખી ગાડી
બબનવારસી મ ૂકી જતા રહી હાજર ન મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ વાવ પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૧૬૪/૨૦૧૯

પ્રોહી

ક.૬૫એઇ,૯૮(૨),૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯

ના કલાક-૧૪/૩૦ વાગે મોજે સનેસડા ગામે આ કામના તહો.જેઠાજી બાબુજી જાતે-ઠાકોર રહે- સનેસડા

તા.ભાભરવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરમા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારૂની ૧૮૦ મી.લી.ની બોટલ નાંગ ૨૧૩ કક.રૂ.૨૧,૩૦૦/-નો તથા ૫૦૦ એમ.એલના બબયર ટીન નાંગ ૪૮ કક.રૂ.૪૮૦૦/-નો એક

મળી કુ લ કી.રૂ.૨૬,૧૦૦/- નો રાખી આ કામના આરોપી પીરાજી વણાજી જાતે-ઠાકોર રહે-સનેસડા તા-ભાભર જી-બનાસકાઠાવાળા
વેચાણ અથે આપી એકબીજાની મદદગારી કરી આરોપી નાં( ૧)નાઓ પોલીસ રે ડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરુધ્ધ ભાભર પોલીસ સ્ટે શન પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૮૦/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫-એઇ.૧૧૬,બી,૮૧

મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા:-૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક

૧૯/૩૦ મોજે વાવડી ગામની સીમમા આવેલ જોગમાયા માંકદરની બાજુ મા

આ કામના

ુ ન પ્રભુલાલ જાતે-ઠકકર ઉ.વ.૫૫ રહે-માધવસીટી ભાભર નવા તા-ભાભર(૨) હરે શકુ માર કનૈયાલાલ જાતેતહોદારો (૧) મધુસદ
મજેકઠયા ઉ.વ. ૪૨ રહે- મહાદે વ પુર ભાભર નવા તા-ભાભર(૩) કકશોરભાઇ ગાંગારામભાઇ જાતે-ચૌધરી ઉ.વ.૩૩ રહે-રૂની તાભાભર (૪) કલાભાઇ પચાણજી જાતે-રાજપુત ઉ.વ.૫૦ રહે- સુઇગામ તા- સુઇગામ (૫) અરજણભાઇ દે વાભાઇ જાતે- આકહર
ઉ.વ. ૨૯ રહે- જામવાડા તા- સાાંતલપુર (૬) હેમતભાઇ બાજુ ભાઇ જાતે- ઠાકોર ઉ.વ.૪૯ રહે- નાથવાડા તા- રાધનપુર(૭)
રામચાંદભાઇ જામાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૩૫ રહે- રૂની તા-ભાભર (૮) અમરતભાઇ પટે લ માંત્રી રહે બેડા તા.ભાભર તથા (૯)
સાંજુભા જેઠુ ભા વાઘેલા રહે ભાભરનવા તા.ભાભર(૧૦) ધવલવસહ ચીનુભા રાઠોડ રહે.ભાભરનવા તા.ભાભર(૧૧) રાજુ ભાઇ જોષી
રહે ચેમ્બુવા તા.ભાભર વાળાઓ વાવડી ગામની સીમમાાં તલાજી લીલાજી ઠાકોરના ખેતરની બાજુ માાં આવેલ જોગમાયા માંકદરની
બાજુ મા બાવળની ઝાડીમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં ભેગા મળી ગાંજીપાના તથા પૈસાથી જુ ગાર રમી રમાડી તથા રોકડ રૂ.૪૨૫૮૦/તથા મોબાઇલ નાંગ- ૮ કક.રૂ.૨૦,૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પાથરણુ નાંગ- ૧ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુ લ
રૂવપયા ૬૩૦૮૦/- ના મુદામાલ સાથે તહો.નાં.૧ થી ૭, નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ તહો.નાં.૮,થી ૧૧, નાઓ પોલીસ રે ઇડ જોઇ
નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ભાભર પો.સ્ટે સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાંબર.૧૦૮/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ. ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા ૦૭/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૦૭/૧૫ વાગે મોજે ગુદ
ાં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ આ કામના તહોમતદાર (૧) ઘનારામ S/O ઉદારામ
દે વાાંસી (રબારી) રહે. ફાગોતરા તા.ભીનમાલ જી.જાલોર (રાજ.) (ર) પ્રભુરામ S/O માઘારામ ચૌઘરી રહે. મકાન નાં.૨૪૦ ખુણી
ાં
વનમ્બાવાસ તા.ભીનમાલ જી.જાલોર (રાજ.)વાળાઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં પોતાના કબજા હેઠળની સ્વીફટ ડીઝાયર VDI
ગાડી નાંબર DL.13.CA.6398 નીમાાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નાંગ- ૧૦૦ કુ લ
કકમત રૂવપયા ૪૦,૦૦૦/- તથા સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી કકમત રૂવપયા ૩,૦૦,૦૦૦/૫,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૩,૪૫,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ કકમત રૂવપયા

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાાં

પોલીસ નાકાબાંઘી

દરમ્યાન ચાલક તેમજ સાથેનો ઇસમ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ પાાંથાવાડા પો.સ્ટે પ્રોહી.ગુ.ર.નાં.૨૫૪/૨૦૧૯
પ્રોહી.એકટ કલમ-૬૫,એ.ઇ. ૮૧, ૯૮(૨) મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા ૦૬/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૨૩/૧૫ વાગે મોજે બેટલીયા ગામની સીમમાાં આ કામના

તહોદાર મેવાભાઇ ડુ ગ
ાં રાભાઇ વેણ

(દલીત) રહે કદદરડા તા- થરાદ હાલ રહે વેદલા તા- થરાદ તથા ગુલાબખાન નાયક (મુસલમાન) રહે કોઠીગામ તા- થરાદ
એક બીજાના મેળાપીપણાથી પોતાની કબજાની બોલેરો ગાડી નાંબર GJ-06BL-6744 માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના
પરપ્રાાંવતય દારૂ પેટ્ટી નાંગ.૯ કુ લ બોટલ નાંગ.૪૩૨ કક.રૂ.૪૩૨૦૦/-નો મુદામાલ રાખી ગાડીની કીર રૂ ૧૦૦૦૦૦/- સાથે કુ લ
કી .૧૪૩૨૦૦/-નો રાખી હેરાફેરી કરતાાં પોલીસ જોઇ નાશવા જતા ગાડી બાંધ પડી જતાાં મેવાભાઇ ડુ ગ
ાં રાભાઇ વેણ (દલીત)
પકડાઇ જઇ તથા ગુલાબખાન નાયક (મુસલમાન) રહે કોઠીગામ તા- થરાદ વાળો નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ
થરાદ પ્રોહી .ગુ.ર.ન. ૩૭૬/૨૦૧૯ પ્રોહીએકટ. ૬૫એઇ,૯૮(૨) ,૯૯,૧૧૬(બી),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૪)
તા ૦૭/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક -૧૦/૦૦ વાગે મોજે ખાનપુર ગામની સીમ આ કામના નાંબર પ્લલેટ વગરની સ્વીફટ ડીઝાયર
ગાડીના ચાલાકે પોતાનાાં કબ્જજા ભોગવટાની ગાડીમા ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંવતય દારૂની
બોટલો નાંગ-૫૨૮ કક.રૂ ૫૨,૮૦૦/- તથા ગાડી કક.રૂા ૧,૫૦,૦૦૦/- આમ કુ લ કક.રૂ ૨,૦૨,૮૦૦/- ના મુદામાલની હેરાફેરી કરી
પોલીસના પીછા દરમ્યાન ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરાદ પ્રોહી .ગુ.ર.ન. ૩૭૭/૨૦૧૯ પ્રોહીએકટ.
૬૫એઇ,૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૧૫)
તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ ક.૨૪/૦૦ વાગે

મોજે રામનગર ગામે આ કામના

તહોદાર ગુણવાંતવસિંહ વવજયવસિંહ ચૌહાણ

રહે.મુળ.સમરાપુરા તા.સતલાસણા હાલ.રહે.રામનગર તા.દાાંતીવાડા વાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરે ગે.કા. અને
વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો તથા બીયરના ટીન કુ લ નાંગ –૨૯૪ કકિં.રૂ.૩૩,૮૦૦/- નો
મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી પકડાઇ જઇ

ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ દાાંતીવાડા

પો.સ્ટે .- III ગુ.ર.નાં.૩૮૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એ.ઇ,૧૧૬(બી), મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં
આવેલ છે .
(૧૬)
તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૦૪/૩૦ વાગે મોજે સુથાર નેસડી ગામે કે નાલ પાસે રોડ ઉપર થાણાથી ઉતરે આ કામના તહો.એ
નાંબર વગરની બોલેરો પીક અપ ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની ૧૮૦ મી.લી.
ની કુ લ બોટલ નાંગ-૨૭૮૪ કુ લ કી.રૂ.૨,૭૮,૪૦૦/- તથા બોલેરો પીક અપ ગાડીની કક.રૂ. કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મળી
કુ લ કક.રૂ.૭,૭૮,૪૦૦/- નો રાખી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન સદરુહ ગાડી ચરે ડામા મુકી અને ચાલક બાવળોની ઝાડી તથા
અંધારાનો લાભ લઇ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ભાભર પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૮૪/૧૯ પ્રોહી કલમ
૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૭)
તા.૭/૮/૧૯ ક.૦૧/૦૦ વાગે માાંજે ઇન્દ્દીરાનગર થરા આ કામના તહોદારો ઇન્દ્દીરાનગર થરા વવસ્તારમાાં આવેલ ઠાકોર વાસના
જી.ઇ.બી ત્રણ રસ્તા પાસે ખુલ્લા ચોકમાાં ખુલ્લી જગ્યામાાં જાહેરમાાં ગાંજીપાના વડે હારજીત તીન પત્તીનો પૈસા પાનાનો જુ ગાર
રમી રોકડ રકમ રૂ.૧૦,૪૨૦/- તથા ગાંજીપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂ.૧૦,૪૨૦/- સાથે ત્રણેય ઇસમો
પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરા પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નાં.૭૧/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૮)
તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૨૧/૩૦ વાગે મોજે જાસનવાડા

ગામે આ કામના તહો.હન્દ્ુ ડાઇ વરનાડ ગાડી નાંબર GJ 01 HQ

2257માાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની કુ લ બોટલો નાંગ-૧૨ કુ લ કીરૂ
૪૮૦૦/- તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલો નાંગ-૬૭૨ કક.રૂ.૬૭,૨૦૦/- તથા ૫૦૦ એમ.એલ.ના બબયર ટીન નાંગ-૧૩૦
કક.રૂ.૧૩,૦૦૦/-તથા હન્દ્ુ ડાઇ વરનાડ ગાડી નાંબર GJ 01 HQ 2257 ની કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુ લ કક.રૂ.૩,૮૫,૦૦૦/- નો
રાખી સદર ગાડીનો ચાલક નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ભાભર પોલીસ સ્ટે શન પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૨૮૯ /૧૯ પ્રોહી
કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૯)
૦૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક- ૧૯/૦૦ વાગે મોજે ડીસા રાજપુર પાાંજરાપોળ પાસે સમશાનમા ખુલ્લી જગ્યામાાં આ કામના તહો.
(૧) મનોજભાઇ લખુભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ ૩૯ ધાંધો મજુ રી રહે- ડીસા રાજપુર ચામુડાં ા માતાના માંકદર પાસે તા- ડીસા તથા (૨)
ભુપતવસિંગ ખેંગારજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૪૦ ધાંધો- ખેતી રહે- કુ ાંપટ ગામ તા- ડીસા તથા (૩) રાજેશકુ માર કાાંત્નીલાલ જાતે માળી
ઉ.વ. ૪૦ ધાંધો- ખેતી રહે- રાજપુર પાંચાલ વાસ તા- ડીસા તથા (૪) જીતેન્દ્રકુ માર અજુ ડનભાઇ જાતે રાઠોડ ઉ.વ. ૩૦ ધાંધોપાલડર રહે- ડીસા એસ.સી.ડબલ્યુ હાઇસ્કુ લ પાસે રબારીવાસ પુરોહીત ચોક પાસે તા- ડીસા વાળાઓ

જાહેરમાાં ગાંજીપાનાથી

તીનપતીનો જુ ગાર પૈસા વડે હારજીતનો રમી રમાડતા જુ ગારના સાહીત્ય ગાંજીપાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તેમજ અંગ જડતી
અને પટ્ટ પરથી મળી કુ લ કક.રૂ. ૧૦૩૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ તેમજ સદરે જ્ગગ્યાએ પોલીસની રે ઇડ
જોઇ જીગ્નેશભાઇ કાન્દ્તીલાલ જાતે માળી ઉ.વ. ૪૦ ધાંધો- ખેતી રહે- ડીસા મહા લક્ષ્મી સોસાયટી તા ડીસા વાળ નામવાળો
ઇસમ નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા સીટી દબક્ષણ પો.સ્ટે સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં.૧૩૯/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૦)
તા ૦૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક-

૨૧/૦૦ વાગે મોજે ડીસા માકે ટયાડડ ગેટ નાં-૨ આગળ ડીસા પાટણ હાઇવે ખુલ્લી જગ્યામાાં આ

કામના ત્હો. રાજુ ભાઇ પરબતભાઇ જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૪ ધાંધો- મજુ રી રહે. ભોયણ સ્કુ લ પાસે તા.ડીસા વાળાઓ જાહેરમાાં વરલી
મટકાના આંક ફરકના આંકડાનો જુ ગાર રમી રમાડી જુ ગારના સાહીત્ય તથા રોકડ રકમ રૂ.૧૪૭૨૦/- સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો

કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા સીટી દબક્ષણ પો.સ્ટે સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં.૧૪૦/૨૦૧૯ જુ ગાર ધા રા કલમ ૧૨ અ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૧)
તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૨૦/૩૦ વાગે મોજે ધાનેરા અગ્રવાલ હોસ્પીટલ પાસે ત્રણ રસ્તા રોડ આ કામના સ્વીફટ કાર નાંબર
GJ-06-DQ-1390 ના ચાલક ગમુભાઇ ઉફે ગોવવિંદભાઇ ચેલારામ રબારી રહે. દાતીયા તા. સાાંચોર જી. જાલોર રાજસ્થાનવાળાએ
પોતાના કબજા ભોગવટાની સ્વીફટ કાર નાંબર GJ-06-DQ-1390 માાં વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી
દારૂ/બીયરની છુટી બોટલો નાંગ-૧૨૭ કક.રૂ.૩૪,૭૦૦/- તથા સ્વીફટ કાર કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ મુદ્દામાલ
રૂ.૧,૩૪,૭૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.
૪૨૫/૨૦૧૯ધી પ્રોહી કલમ૬૫એ,ઇ, ૯૮(ર), ૧૧૬(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૨)
તા.૦૯/૦૮/૧૯ ક.૦૧/૩૦ વાગે મોજે રામવાસ આ કામના તહોદારો તહો નાં-૪ નાઓના રહેણાાંક ઘરે ખુલ્લામાાં તહો (૧)
ઠાકરજી જવાનજી ઠાકોર (૨) ભાવસાંગજી જોગાજી ઠાકોર તથા (૩) ઝેણાજી વેરસીજી ઠાકોર તથા (૪) શ્રવણજી મેરૂજી ઠાકોર
તથા (૫) જોધાજી જવનજી ઠાકોર તથા (૬) ભુદરાજી માવજીજી ઠાકોર તથા (૭) નાનાજી કલ્યાણજી ઠાકોર તથા (૮) જોગાજી
વેરસીજી ઠાકોર તમામ રહે.રામવાસ તા-ડીસાવાળાઓ પોતાના અંગત સ્વાથડ માટે ગાંજીપાના વડે હારજીતનો પૈસા વડે જુ ગાર
રમી રમતા રોકડ રકમ કુ લ રૂપીયા ૧૦,૩૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૧ કક.રૂ ૨૫,૫૦૦/-નો સાથે મળી કુ લ મુદામાલ રૂપીયા૩૫,૮૦૦/- સાથે મળી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ભીલડી પો.સ્ટે . સે.ગુ.ર.નાં.૬૩/૧૯ જુ ગાર ધારા ક.૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

(૨૩)
તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ના કલાક.૧૭/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર ઢુ કઢયાવાડી ગેસ ગોડાઉન આ કામના તહોદારો (૧) ભુરાભાઇ
સુનીરામ જાતે.કોસવા (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.કેલાસરા તા.કેલાસરા જી.મોરે ના રાજ્ય.મધ્યપ્રદે સ (૨)
દશડનકુ માર ટીકારામ જાતે.કુ સવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.સોજરમા તા.કૈ લારસ જી.મોરે ના રાજ્ય.મધ્ય
પ્રદે શ (૩) શ્રીલાલભાઇ જગનુભાઇ જાતે.કુ શવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.પેડા તા.જોરા જી.મોરે ના થાણા
કૈ લારશ રાજ્ય.મધ્ય પ્રદે શ (૪) બ્રીજેશકુ માર સોનેરામ જાતે.કુ સવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.પોસ્ટ
પચેગા તા.કૈ લારસ જી.મોરે ના રાજ્ય.મધ્ય પ્રદે શ (૫) દુ ગડવસહ જગન્નાથ જાતે.કુ સવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર
મુળ.રહે.પાાંડોલી (રીઝોની) તા.કૈ લારસ જી.મોરે ના રાજ્ય.મધ્ય પ્રદે શ (૬) બનવારીલાલ રામદીન જાતે.કુ સવાહ (માળી)
હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.પેડા તા.જોરા જી.મોરે ના થાણા કૈ લારશ રાજ્ય.મધ્ય પ્રદે શ (૭) મનોજકુ માર મુહારી
જાતે.કુ સવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.પેડા તા.જોરા જી.મોરે ના થાણા કૈ લારશ રાજ્ય.મધ્ય પ્રદે શ (૮)
બાંટીભાઇ કોકસીંગ જાતે.કુ સવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.કોરવલ્લી તા.કૈ લારશ જી.મોરે ના રાજ્ય.મધ્ય
પ્રદે શ (૯) નેતરામ ગ્યાસીરામ જાતે.કુ સવાહ (માળી) હાલ.રહે.ઢુ કઢયાવાડી પાલનપુર મુળ.રહે.ખીરી તા.કૈ લારશ જી.મોરે ના
રાજ્ય.મધ્ય પ્રદે શ વાળાઓ ત્રણપ્લતી ગાંજીપાનાનો હાર જીત નો જુ ગાર રમી રમાડે રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૦૨૧૦/- તથા મોબાઇલ
નાંગ-૦૬ કી.રૂ.૧૭૫૦૦/- તથા ગાંજીપાના વવગેરે કુ લ મુદામાલ રૂવપયા ૨૭૭૧૦/- સાથે પકડાય જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના
વવરુધ્ધ પાલનપુર સીટી પવિમ પો.સ્ટે શન.સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં. ૨૮૦/૧૯

જુ ગાર ધારા કલમ.૧૨મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૪)
તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૫/૦૦ વાગે મોજે સરોત્રા ગામે આ કામના તહોદાર નરપતવસહ ભુરવસહ ડાભી રહે.સરોત્રા
તા.અમીરગઢવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાાંક મકાનમાાં વગર પાસ પરમીટનો ગે.કા.નો ભારતીય બનાવટનો
વવદે શી દારૂ તથા બબયરના બોટલ તથા ટીન કુ લ નાંગ-૨૪૦ કકરૂ.૨૬૪૦૦/- નો મુદામાલ રાખી પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન હાજર ન
મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ અમીરગઢ પો.સ્ટે . પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૧૦/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫એઇ મુજબ ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૫)

તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૮/૧૫ વાગે મોજે દાાંતીવાડા પોલીસ સ્ટે શનની સામે આ આઇસર ગાડી નાં.GJ 02 VV 6545 ના ચાલકે
પોતાની કબજા ભોગવટાની ગાડીમા આરોપી (૧) ચીરાગકુ માર કદપકભાઇ પટે લ (૨) પ્રીતકુ માર વવનોદભાઇ પટે લ (૩) પીયુષકુ માર
ચાંન્દ્રકાાંન્દ્તભાઇ રાઠોડ(દરજી) (૪) કૃણાલ વવપુલકુ માર રાઠોડ(દરજી) (૫) વૈભવકુ માર રમેશભાઇ પટે લ (૬) યસકુ માર મુકેશભાઇ પટે લ
(૭) વવરલકુ માર ગોપાલભાઇ પટે લ (૮) રવવકુ માર ચાંદુભાઇ પટે લ (૯) હીમાાંશ ુ સુરેશભાઇ પટે લ (૧૦) તુષારકુ માર પીતામ્બરભાઇ પટે લ
(૧૧) કદક્ષીતકુ માર ગોવવદભાઇ પટે લ (૧૨) મીતકુ માર રાજેશભાઇ પટે લ (૧૩) રાજકુ માર અવિનભાઇ પટે લ (૧૪) શમ્મીકુ માર
મહેન્દ્રભાઇ પટે લ (૧૫) પીયુષભાઇ ચાંદુભાઇ પટે લ (૧૬) સ્મીત ભરતભાઇ પટે લ (૧૭) સ્મીત મુકેશભાઇ પટે લ (૧૮) કમલ હીતેન્દ્રભાઇ
પટે લ (૧૯) પાથડ જીતુભાઇ દરજી (૨૦) કૃણાલ ભરતભાઇ પ્રજાપવત (૨૧) વનલેશકુ માર કનુભાઇ પટે લ (૨૨) ઉત્સવકુ માર ચીનુભાઇ
પટે લ (૨૩) સાહીલ કનુભાઇ પટે લ (૨૪) વપયુષકુ માર ડાયાભાઇ પટે લ (૨૫) ભુમીક પરે શભાઇ પટે લ (૨૬) ચીરાગ પ્રહલાદભાઇ પટે લ
તમામ રહે.ઉનાવા તા.ઉંઝા જી.મહેસાણા વાળાઓને ગાડીમા બેસાડી તીનપત્તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમાડતા રોકડ રૂ.૪૬,૧૯૫/- તથા
મોબાઇલ નાંગ-૨૪ કક.રૂ.૧,૬૭,૦૦૦/- તથા આઇસર ગાડી કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- તથા ગાદલા નાંગ-૨૦ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા ટાટ પત્રી
નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦/- તથા ગાંજીપાનાની જોડ નાંગ-૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ કુ લ મળી રૂ.૧૦,૨૩,૬૯૫/- ના મુદામાલ આવી પકડાઇ જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ દાાંતીવાડા પો.સ્ટે . સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં.૪૯/૧૯ જુ ગાર ઘારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી
કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૬)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે મોજે ગેળા ગામની સીમ આ કામે સેન્દ્ટ્રો ગાડી નાંબર MH-01-NA-6784 ના ચાલક
ઉકાભાઇ હરજીભાઇ રાજપુત (પઢીયાર) રહે. જેતડા તા. થરાદવાળાએ પોતાના કબજા ભોગવટાની ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર
પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂનો જથ્થો પેટી નાં-૧૧ કુ લ નાંગ.૫૨૮ કુ લ કક.રૂા ૫૨,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી
ગાડી કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ કક.રૂા. ૧,૫૨,૮૦૦/- નો રાખી હેરાફેર કરી નાકાબાંધી દરમ્યાન પોતાની ગાડી મુકી નાશી
જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરાદ પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૩૮૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૯૮(ર),૯૯ મુજબનો
ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૭)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૦૫ વાગે મોજે લવારા ચેક પોસ્ટ ઉપર આ કામના તહોદારો નાં (૧) શ્રવણકુ માર સ/ઓ
ખેરાજજી જાટ (ચૌધરી) રહે-પાદરડી તા.ગુડામલાણી જી.બાડમેર રાજસ્થાન તથા નાં-(૨) ભવરારામ માલારામ જાટ (ચૌધરી)
રહે-છોટાકોઇ કેહરીયા તા.બચતલવાણા જી.ઝાલોર રાજસ્થાન તથા નાં-(૩) રામલાલ વવશ્નોઇ રહે-સાાંકડ રાજસ્થાન મો.નાં૯૯૨૯૧૦૦૫૭૫ તથા નાં-(૪) વવજયભાઇ રહે-અમદાવાદ જેનો મો.નાં-૭૯૯૦૮૬૦૮૮૬ વાળાઓ એકબીજાના મેળાપીપણામા
આવી આરોપી નાં-(૧) તથા નાં-(૨) નાઓએ પોતાની પાસેની મારૂવત સુઝુકી એસ્ટીમ ગાડી નાં- GJ-07-R-9047 ની મા ગેર
કાયદે સરનો અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની બોટલો/ક્વાટર નાંગ-૧૩૨ કકિં.રૂા-૩૮,૪૦૦/- તથા
આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ બે મો.ફોન કકિં.રૂ-૪,૦૦૦/- તથા એક વસલ્વર કલરની મારૂવત સુઝુકી એસ્ટીમ ગાડી
રજી નાં- GJ-07-R-9047 ની કકિં.રૂ-૧,૦૦,૦૦૦/- નો ઉપયોગ કરી એમ કુ લ મુદ્દામાલ કકિં.રૂ-૧,૪૨,૪૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે
આરોપી નાં-(૧) અને (૨) મળી આવેલ અને આરોપી નાં-(3) અને (૪) ના મળી આવી ગુનો કરવામા એકબીજાએ મદદગારી
કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ધાનેરા પોસ્ટે પ્રોહી ગુ.ર.નાં.૪૨૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫(એ), (ઇ),૧૧૬(૨),૮૧,
૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૮)
તા ૧૧/૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૦૦ વાગે મોજે આખોલ સકડ લ આ કામની ગોલ્ડન કલરની હન્દ્ુ ડાઇ એસન્દ્ટ કાર નાં. GJ-08AC-7806 ના ચાલક પ્રવવણવસિંહ બાબુવસિંહ (દે વલ) રાજપુત રહે.તાવીદર તા.રાનીવાડા જી.જાલોર (રાજ.) વાળો તથા સાથે
બીજા ઈસમ નામે શ્રવણવસિંહ કલ્યાણવસિંહ રાજપુત (કાબવત) રહે.રામસીંન તા.જસવાંતપુરા જી.જાલોર (રાજ.) વાળાના કબજા
ભોગવટાની ગાડી કી.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની માાં ગે.કા.વગર પાસપરમીટનો પરપ્રાાંતીય ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ તથા
બીયર ની

બોટલો કુ લ નાંગ ૪૫૬ કી.રૂ. ૪૫,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ એક કી.રૂ. ૫૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.

૧,૪૬,૧૦૦/- નો રાજસ્થાન રાજ્યમાાંથી ગુજરાતમા લઇ આવી હેરાફેરી કરી ખોટી નાંબર પ્લલેટ લગાવી ખોટા નો સાચા તરીકે
ઉપયોગ કરી પોલીસ નાકા બાંદી દરમીયાન પકડાઇ જઈ તથા ગાડીનો માલીક નામે પ્રભુભારથી ગોસ્વામી પોતાનુ નાંબર
વગરનુ પલ્સર મો.સા. લઈ નાશી જઈ ગુન્દ્હો કરવામા એકબીજાનુ મેણાપીપણુ કરી ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા રૂરલ

પોસ્ટે

પ્રોહી

ગુ.ર.ન.

૫૧૫/૨૦૧૯

ધી

પ્રોહી

એકટ

ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨)

તથા

ઇપીકો

કલમ

૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૪૮૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨૯)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક

૧૭/૩૦ વાગે મોજે પાાંથાવાડા ભીલવાસમાાં આ કામના તહોમતદારો(૧) જાકીરહસ
ુ ેન

મોહમાંદસફી જાતે શેખ ઉ.વ ૬૪ ધાંધો મજુ રી રહે પાાંથાવાડા શેખવાસ તા.દાાંતીવાડા (૨) ઇમરાનભાઇ રઝાકભાઇ જાતે નાગોરી
ઉ.વ ૩૨ ધાંધો મજુ રી રહે પાાંથાવાડા નાગોરીવાસ તા.દાાંતીવાડા (૩) ફારૂકભાઈ અબુબકર જાતે નાગોરી ઉ.વ ૪૦ ધાંધો મજુ રી
રહે. પાાંથાવાડા નાગોરીવાસ તા.દાાંતીવાડા
પાાંથાવાડા

જૈનવાસ

તા.દાાંતીવાડા

(૪) નરશીભાઈ રણછોડજી જાતે જમણેસા (કોળી) ઉ.વ ૪૫ ધાંધો મજુ રી રહે

(૫)

ઈકબાલભાઈ

અબ્જદુ લભાઈ

જાતે

નાગોરી

ઉ.વ

૬૫

ધાંધો

મજુ રી

રહે.

પાાંથાવાડાનાગોરીવાસ તા.દાાંતીવાડાહાલરહે.કુ મારીતા.જજ.નાગોર (રાજ.) (૬) મહમ્મદસફી ગુલામભાઈ જાતે નાગોરી ઉ.વ ૬૨
ધાંધો મજુ રી રહે પાાંથાવાડા નાગોરીવાસ તા.દાાંતીવાડા (૭) વલીમહમ્મદ અહેમદભાઈ જાતે નાગોરી ઉ.વ ૬૦ ધાંધો મજુ રી રહે
પાાંથાવાડા

નાગોરીવાસ તા.દાાંતીવાડા

વાળાઓ ભેગા મળી ગોળ કુ ાંડાળાં વળી નીચે બેસી ગાંજી પાનાથી હાર જીતનો જુ ગાર

રમી રમાડી જુ ગાર સાકહત્ય ગાંજી પાના નાંગ-. ૫૨ કકમત રૂ. ૦૦/૦૦ તથા અંગ જડતીના નાણા તથા દાવના નાણા રોકડ રકમ
એમ મળી કુ લ રૂવપયા ૧૭,૯૭૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ પાાંથાવાડા
પો.સ્ટે .સે.ગુ.ર.નાં. ૪૨/૨૦૧૯ જુ ગારધારા કલકમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩૦)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૧૫ વાગે મોજે થરાદ સેણલનગર રાજપુતવાસ આ કામના તહોદારો (૧) યુવનશભાઇ
ભીખાભાઇ જાતે પરમાર (સીપાઇ) ઉ.વ.૩૭ ધાંધો મજૂરી થરાદ પાાંચપીરવાસ પાસે પરમારવાસમા તા.થરાદ (૨) કકરણભાઇ
જોધાભાઇ જાતે રાજપુત ઉ.વ.૨૮ ધાંધો ખેતી રહે થરાદ શેણલનગર રાજપુતવાસ તાથરાદ (૩) રમેશભાઇ ઉફે રમો જોધાભાઇ
જાતે રાજપુત ઉ.વ.૩૧ ધાંધો ખેતી રહે થરાદ શેણલનગર રાજપુતવાસ તાથરાદ (૪) જસવાંતવસહ જગકદશભાઇ જાતે રાજપુત
ઉ.વ.૨૩ ધાંધો વેપાર રહે શેણલનગર રાજપુતવાસ તા.થરાદ (૫) કદનેશકુ માર ઉફે દલો પીરાભાઇ જાતે પરમાર (વજીર)
ઉ.વ.૩૩ ધાંધો મજૂરી રહે થરાદ દરબારગઢ પાસે વજીરવાસ તા.થરાદ ઓએ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેરમા પૈસા વતી
રમાતો હારજીતનો જુ ગાર રમતા રોકડા રૂા.૪૨,૫૧૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૫ કક.રૂા.૨૭,૫૦૦/- મળી કુ લ રૂા. ૭૦,૦૧૦/- ના
મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ થરાદ પો.સ્ટે . સેકન્દ્ડ ગુ.ર.નાં- ૮૨/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા
કલમ. ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩૧)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ક.લાક.૧૫/૩૦ વાગે મોજે પાલનપુર અમદાવાદ હાઇવે કેપલ હોટલ ની બાજુ મા આવેલ સબનમ મોટર
ગેરેજ આ કામના આરોપીઓ (૧) પ્રવવણજી ચેનજી જાતે ઠાકોર રહે.ઢુ કઢયાવાડી ગેસ ઓફીસની બાજુ માાં પાલનપુર (૨)
વવશાલભાઇ કીશોરભાઇ જાતે.વસન્દ્ધી રહે.ઢુ કઢયાવાડી ગેસ ધેમરપુરા રામાપીરના માંદીર પાસે પાલનપુર (૩) પ્રકાશ શાંકરલાલ
જાતે.ખત્રી રહે.સુખબગ રોડ પાલનપુર (૪) સુરેશકુ માર રામભાઇ જાતે.ગઢવી રહે.ચાણક્યપુરી સુખબાગરોડ પાલનપુર વાળાઓ
ગાંજીપાના ત્રણ પત્તીનો જુ ગાર રમી રમાડતા હોય જેઓના કબજામાાંથી મોબાઇલ નાંગ.૩ કક.રૂ.૧૬૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ કક.રૂ
૧૮૫૦૦/- એમ કૂલ રૂ.૩૪૫૦૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોઇ
પવિમ પો.સ્ટે શન.સેકન્દ્ડ. ગુ.ર.નાં.

૨૮૪ /૧૯

ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ પાલનપુર સીટી

જુ ગાર ધારા .કલમ,૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં

આવેલ છે .
(૩૨)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે મોજે રબારી ટે કરા થાણાથી પુવડ રાજુ જી દે વાજી ઠાકોર નાઓ ઘરની આગળ ખુલ્લી
જગ્યામા

આ કામના તહોદારોએ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેર જગ્યામા જોઇ શકાય તેવી રીતે રાજુ જી દે વાજી ઠાકોર

નાઓ ઘરની આગળ ખુલ્લી જગ્યામા ત્રણ પત્તીનો ગજી પાનાનો જુ ગાર રમી રમાડી કુ લ રોકડ રૂવપયા રોકડ રૂવપયા ૧૦૧૩૦/તથા એક સમસાંગ કાંપનીનો કાળા કલરની બોડી વાળા કકમત રૂ- ૫૦૦ એમ કુ લ રૂ-૧૦૬૩૦/- સાથે બે ઇસમો પકડાઇ જઇ તથા
બે ઇસમો ભાગી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .સેકન્દ્ડ.ગુ.ર.નાં-૧૧૩/ર૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨
મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩૩)
તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૦૦

વાગે મોજે વાસડા ગામે આ કામના તહોદારોએ ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટે જાહેર

ખુલ્લી જગ્યામાાં ગાંજીપાના વડે પૈસાની લેતી દે તીનો હારજીતનો જુ ગાર રમી રમાડતા (૧) રાજુ ભાઇ ભુરાભાઇ માળી રહે.વાસડા

તા.ડીસા (૨) શીવાજી ગેનાજી માળી રહે.વાસડા તા-ડીસા (૩) પ્રકાશવસિંહ નેનસીંહ જાતે વાઘેલા રહે-ઢેકુડીબેણામાાં ભડથ સીમ
તા-ડીસા (૪) સુરેશકુ માર કરશનજી ટાાંક (માળી) રહે-વાસડા તા.ડીસા (૫) શ્રવણજી બાબુજી ઠાકોર રહે.વાસડા તા.ડીસા નાઓ
રોકડ રકમ રૂપીયા ૧૦,૭૯૦/- તથા તથા ગાંજીપાના નાંગ - ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નાંગ-૫ કક રૂ- ૨૫,૦૦૦/- તથા
મોટર સાયકલ કક રૂ- ૩૫,૦૦૦/- મળી કુ લ રૂપીયા ૭૦,૭૯૦/- સાથે પકડાઇ જઇ તથા જુ ગાર રમતા ઇસમો પૈકીના (૧)
કકશોરભાઇ પરખાભાઇ સુદેાં શા માળી રહે.વાસડા તા.ડીસા વાળો જેનો મોબાઇલ નાં-૯૭૧૪૧૭૦૯૪૧ વાળો (૨) વનલેશભાઇ
રાાંમાજી સુદેાં શા માળી રહે.વાસડા તા.ડીસા તથા (૩) સુખાજી ડાયાજી પરમાર માળી રહે.વાસડા તા.ડીસા નાઓ ભાગી જઇ ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરુધ્ધ ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .સેકન્દ્ડ.ગુ.ર.નાં-૧૧૪/ર૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી
સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

